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 االعتماد

 

 احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد:

وحتقيقًا ملقتضيات املصلحة العامة , اخلريية لرعاية األيتام بربيدة )أبناء(إدارة اجلمعية بناء على الصالحيات املخولة جمللس 

، ـه 1438/  11/  23، وتاريخ ( 38/  19/  3 )بناء على قرار جملس اإلدارة رقم  السياسةفقد اعتمدت هذه  للجمعية

 عليها سابقًا. اليت مت العمل السياساتللعمل بها ، حيث تلغي كل  وذلك

 نسأل اهلل أن ينفع بها وأن تكون عونًا للجمعية على أداء رسالتها اإلنسانية السامية بالشكل املطلوب.

 

 اإلدارةرئيس جملس 

 عبدالرمحن بن حممد البليهي
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 ة تعارض املصاحلسياس

 متهيدالفصل األول: 
عد ما يقذوم خصذوصية كل شخص يعمل لديها، وت حترتم اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام بربيدة )أبناء( 1 املادة

به من تصرفات خارج نطاق العمل ليس من اهتمامها، إال أن اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام بربيدة 
املصاحل الشخصية ملن يعمل معها أثناء ممارسة أي أنشطة وبرامج اجتماعية أو مالية  أن )أبناء( ترى

 أو غري مباشرة مع مذوضذوعيته، أو انتماءه للجمعية مما قد ينشأأو غريها، قد تتداخل بصذورة مباشرة 
 معه تعارض يف املصاحل.

تؤمن اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام بربيدة )أبناء( بقيمها ومبادئها املتمثلة يف النزاهة والعمل اجلماعي  2 املادة
لك القيم ن اجلمعية لتعزيز توالعناية واملبادرة واإلجناز، وأتيت سياسة تعارض املصاحل الصادرة ع

ومحايتها، وذلك لتفادي أن تؤثر املصلحة الشخصية أو العائلية، أو املهنية ألي شخص يعمل لصاحل 
اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام بربيدة )أبناء( على أداء واجباته جتاه اجلمعية، أو أن يتحصل من خالل 

 تلك املصاحل على مكاسب على حساب اجلمعية.
 

 لفصل الثاني: نطاق وأهداف هذه السياسةا
مع عدم اإلخالل مبا جاء يف التشريعات والقذوانني املعمذول هبا يف اململكة العربية السعذودية اليت حتُكم  1 املادة

تعارض املصاحل، ونظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية واخلريية والئحته التنفيذية، والالئحة األساسية 
 ل حملها.، أتيت هذه السياسة استكماالا هلا، دون أن حتاية األيتام بربيدة )أبناء(لجمعية اخلريية لرعل

ُتطبق هذه السياسة على كل شخص يعمل لصاحل اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام بربيدة )أبناء(،  2 املادة
لس جمويشمل ذلك أعضاء اجلمعية العمذومية، وأعضاء جملس اإلدارة، وأعضاء اللجان املتفرعة من 

 اإلدارة، واملدير التنفيذي ومساعديه، ومجيع العاملني يف اجلمعية.
( من هذا الفصل، 2يشمل تعارض املصاحل، ما يتعلق ابألشخاص أنفسهم املنصذوص عليهم يف املادة ) 3 املادة

ومصاحل أي شخص آخر تكذون هلم عالقة شخصية به، ويشمل هؤالء: الزوجة، األبناء، الذوالدين، 
 أو غريهم من أفراد العائلة. األشقاء،

تعد هذه السياسة جزءاا ال يتجزأ من الذواثئق اليت تربط اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام بربيدة )أبناء(  4 املادة
 ابألشخاص العاملني لصاحلها سذواء كانت تلك الذواثئق قرارات تعيني أو عقذود عمل.

اخلارجني أو  تشارينياالسم بربيدة )أبناء( العقذود اليت تربمها مع ُتّضمن اجلمعية اخلريية لرعاية األيتا 5 املادة
 غريهم، نصذوصاا تنظم تعارض املصاحل مبا يتفق مع أحكام هذه السياسة.

هتدف هذه السياسة إىل محاية اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام بربيدة )أبناء( ومسعتها، ومن يعمل  6 املادة
 املصاحل السلبية اليت قد تنشأ بسبب عد اإلفصاح.لصاحلها من أي أشكال تعارض 
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 الفصل الثالث: مسؤوليات وصالحيات جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية اخلاصة بسياسة تنظيم تعارض املصاحل
 س اإلدارة.لإن إدارة تعارض املصاحل هي أحد االختصاصات الرئيسية جمل 1 املادة
ملسائل اليت من اجيذوز جمللس اإلدارة تكذوين جلان حمددة أو تكليف أحد جلانه املتفرعة منه للنظر يف  2 املادة

 اللجان. مع مراعاة متطلبات استقاللية تلك على تعارض املصاحل، احملتمل أن حتذوي
األيتام بربيدة  ةال يكذون الشخص يف حالة تعارض مصاحل إال إذا قرر جملس إدارة اجلمعية اخلريية لرعاي 3 املادة

)أبناء( فيما خيص تعامالت اجلمعية مع الغري، أو تعامالت أعضاء اجمللس واملدير التنفيذي ومساعديه 
يف اجلمعية أن احلالة حتذوي على تعارض مصاحل، وتكذون صالحية القرار مع املدير التنفيذي خبصذوص 

 ابقي العاملني يف اجلمعية.
إلعفاء من ا –بشأن كل حالة على حدة  –اا لسلطته التقديرية أن يقرر جيذوز جمللس اإلدارة وفق 4 املادة

املسؤولية عند تعارض املصاحل الذي قد ينشأ عرضاا من حني آلخر يف سياق نشاطات الشخص 
مالية أو مبصاحل  ما يتعلق مبصاحل ، سذواءا وقراراته املعتادة، أو الذي قد ينشأ يف سياق عمله مع اجلمعية

 م بذواجبه يف التصرف على أكمل وجه مبا يتذوافق مع مصاحل اجلمعية.تعيقه عن القيا
عه،  زم صاحب املصلحة املتعارضة بتصحيح وضدارة أن احلالة تعارض مصاحل، يلعندما يقرر جملس اإل 5 املادة

 كما يلتزم جبميع القرارات اليت يقررها جملس اإلدارة واتباع اإلجراءات املنظمة لذلك.
اإلدارة صالحية إيقاع اجلزاءات على خمالفي هذه السياسة، ورفع القضااي اجلنائية واحلقذوقية جمللس  6 املادة

 للمطالبة ابألضرار اليت قد تنجم عن عدم التزام مجيع ذوي العالقة هبا.
جملس اإلدارة هذو املخذول يف تفسري أحكام هذه السياسة على أال يتعارض ذلك مع األنظمة السارية  7 املادة

يف اململكة العربية السعذودية، وأنظمة وزارة العمل والتنمية االجتماعية، ونظام اجلمعيات واملؤسسات 
 ة األيتام بربيدة )أبناء(.يلجمعية اخلريية لرعالاألهلية واخلريية والئحته التنفيذية، والالئحة األساسية 

يعتمد جملس اإلدارة هذه السياسة، ويبلغ هبا مجيع العاملني يف اجلمعية، وتكذون انفذة من اتريخ  8 املادة
 اإلبالغ.

 يتذوىل جملس اإلدارة التأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل هبا وإجراء أي تعديالت الزمة عليها. 9 املادة
 

 تعارض املصاحلالفصل الرابع: حاالت 
ي نشاط اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام بربيدة )أبناء( يف أال يعين وجذود مصلحة لشخص يعمل لصاحل  1 املادة

 كان بشكل مباشر أو غري مباشر ابجلمعية، قيام تعارض املصاحل بني الطرفني  أو برانمج يتعلق سذواءا 
ام بربيدة حل اجلمعية اخلريية لرعاية األيتولكن قد ينشأ تعارض املصاحل عندما يطلب ممن يعمل لصا

)أبناء( أن يبدي رأايا، أو يتخذ قراراا، أو يقذوم بتصرف ملصلحة اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام بربيدة 
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)أبناء(، وتكذون لديه يف نفس الذوقت إما مصلحة تتعلق بشكل مباشر أو غري مباشر ابلرأي املطلذوب 
ب منه اختاذه، أو أن يكذون لديه التزام جتاه طرف آخر غري اجلمعية منه إبداؤه، أو ابلتصرف املطلذو 

وإساءٍة  حاالت تعارض املصاحل على انتهاٍك للسرية، ا الرأي أو القرار أو التصرف. إذ حتذوييتعلق هبذ
 الستعمال الثقة، وحتقيق ملكاسب شخصية، وزعزعة للذوالء واالنتماء للجمعية.

طي مجيع ليس ابلضرورة أن تغة ملعايري سلذوكية لعدد من املذواقف إال أهنا أمثل هذه السياسة تضع 2 املادة
املذواقف األخرى احملتمل حدوثها، وجيب على كل من يعمل لصاحل اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام 

ن د يبدو مهذه السياسة، وجتنب ما ق بربيدة )أبناء( التصرف من تلقاء أنفسهم بصذورة تتماشى مع
 يلي: ه السياسة، ومن األمثلة على حاالت تعارض املصاحل ماسلذوك خيالف هذ

  ينشأ تعارض املصاحل يف حالة أن عضذو جملس اإلدارة أو عضذو أي جلنة من جلانه أو أي من
العاملني يف اجلمعية مشاركاا يف نشاط أو له صلة به، أو له مصلحة شخصية أو مصلحة تنظيمية 

شكل مباشر أو غري مباشر على مذوضذوعية قرارات أو مهنية يف أي عمل أو نشاط قد يؤثر ب
 هذا العضذو أو العامل يف اجلمعية أو على قدرته يف أتدية واجباته ومسؤولياته جتاه اجلمعية.

  ينشأ تعارض املصاحل يف حالة أن عضذو جملس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيني يف اجلمعية يتلقى
كان ذلك بطريقة مباشرة أو غري   ءا أو حيصل على مكاسب شخصية من أي طرف آخر سذوا

 مباشرة مستفيداا من مذوقعه يف اجلمعية.

  ينشأ تعارض املصاحل من خالل االستفادة املالية من خالل الدخذول يف معامالت مالية ابلبيع
 أو الشراء أو التأجري للجمعية.

  ظائف أو تذوقيع الذو من الدرجة األوىل يف ينشأ تعارض املصاحل من خالل تعيني األبناء أو األقرابء
 عقذود معهم.

  ينشأ تعارض املصاحل يف حال ارتباط من يعمل لصاحل اجلمعية يف جهة أخرى ويكذون بينهما
 تعامالت مع اجلمعية.

  من أمثلة تعارض املصاحل اهلدااي واإلكراميات اليت حيصل عليها عضذو جملس اإلدارة أو أي من
 العاملني يف اجلمعية.

  يف نشاط جتاري أو منشأة تقدم خدمات أو تستقبل خدمات حالية من االستثمار أو امللكية
 اجلمعية أو تبحث عن التعامل مع اجلمعية.

  إفشاء األسرار أو إعطاء املعلذومات اليت تعترب ملكاا خاصاا للجمعية اخلريية لرعاية األيتام بربيدة
 دمة.)أبناء(، واليت يطلع عليها حبكم العضذوية أو العمل، ولذو بعد تركه اخل

  قبذول أحد األقارب هلدااي من أشخاص أو جهات تتعامل مع اجلمعية هبدف التأثري على
 تصرفات العضذو أو العامل يف اجلمعية قد ينتج عنه تعارض مصاحل.

  تسلم عضذو جملس اإلدارة أو العاملني يف اجلمعية أو أحد أفراد أسرته من أي جهة ملبالغ أو
 جلهة مع اجلمعية أو سعيها للتعامل معها.أشياء ذات قيمة بسبب تعامل تلك ا
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  قيام أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام بربيدة )أبناء( بدفع
 مطلذوبة من أحد العاملني يف اجلمعية أو أحد أفراد أسرته.قيمة فذواتري 

 املصاحل هر تعارضاا يفاستخدام أصذول اجلمعية وممتلكاهتا للمصلحة الشخصية من شأنه أن يُظ 
فعلياا أو حمتمالا، كاستغالل أوقات دوام اجلمعية، أو مذوظفيها، أو أصذوهلا، أو منافعها لغري 
مصاحل اجلمعية أو أهدافها، أو إساءة استخدام املعلذومات املتحصلة من خالل عالقة الشخص 

 ابجلمعية لتحقيق مكاسب شخصية، أو عائلية أو مهنية أو أي مصاحل أخرى.
 

 الفصل اخلامس: االلتزامات
 لي:االلتزام مبا ي على كل من يعمل لصاحل اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام بربيدة )أبناء( 1 املادة

 .اإلقرار على سياسة تعارض املصاحل املعتمدة من قبل جملس إدارة اجلمعية عند ارتباطه ابجلمعية 
  لنفس اااللتزام بقيم العدالة والنزاهة واملسؤولية واألمانة وعدم احملاابة أو الذواسطة أو تقدمي مصلحة

 أو اآلخرين على مصاحل اجلمعية.
  عدم االستفادة بشكل غري قانذوين مادايا أو معنذوايا هذو أو أي من أهله وأصدقائه ومعارفه من

 األيتام بربيدة )أبناء(.اجلمعية اخلريية لرعاية خالل أداء عمله لصاحل 
 .جتنب املشاركة يف اختاذ القرارات اليت تؤدي لتعارض مصاحل أو تذوحي بذلك 
 .تعبئة منذوذج اجلمعية اخلاص ابإلفصاح عن املصاحل سنذوايا 
  عن أي تعارض مصاحل أو شبهة تعارض  –كل حسب مذوقع عمله   –اإلفصاح للمدير املباشر

  مالية.مصاحل طارئة سذواء كانت مالية أو غري
  خلريية لرعاية اجلمعية ااإلبالغ عن أي تعارض مصاحل قد ينتج عنه أو عن غريه ممن يعمل لصاحل

 األيتام بربيدة )أبناء(.
 .تقدمي ما يثبت إهناء حالة تعارض املصاحل يف حال وجذوده، أو يف حال طلب اجلمعية ذلك 

 

 الفصل السادس: متطلبات اإلفصاح
يتعني على أعضاء جملس اإلدارة واملدير التنفيذي ومساعديه ومجيع العاملني يف اجلمعية التقيد التام  1 املادة

عن احلاالت التالية، حيثما حصلت، واحلصذول على مذوافقاهتا يف كل حالة، حيثما ابإلفصاح للجمعية 
 اقتضت احلاجة، سذواء حصلت على تعارض فعلي أو حمتمل للمصاحل أو ال:

  أعضاء جملس اإلدارة واملدير التنفيذي ومساعديه ومجيع العاملني يف اجلمعية اإلفصاحيتعني على 
عن أية وظائف يشغلذوهنا، أو ارتباط شخصي هلم مع مجعية أو مؤسسة خارجية، سذواء كانت 

 داخل اململكة أو خارجها.
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 معية اإلفصاح يتعني على أعضاء جملس اإلدارة واملدير التنفيذي ومساعديه ومجيع العاملني يف اجل
 عن أية حصص ملكية هلم يف املؤسسات الرحبية.

  يتعني على أعضاء جملس اإلدارة واملدير التنفيذي ومساعديه ومجيع العاملني يف اجلمعية اإلفصاح
عن أية وظيفة أو مصلحة مالية أو حصة ملكية ختص أي فرد من أفراد أسرهم )الذوالدان والزوجة، 

البنات( يف أية مجعية أو مؤسسة رحبية تتعامل مع اجلمعية أو تسعى الزوجات، الزوج واألبناء، 
 للتعامل معها.

  يتعني على أعضاء جملس اإلدارة واملدير التنفيذي ومساعديه ومجيع العاملني يف اجلمعية اإلفصاح
للجمعية واحلصذول على مذوافقتها على أية حالة ميكن أن حتذوي على تعارض حمظذور يف املصاحل، 

يع هذه احلاالت للمراجعة والتقييم من قبل جملس اإلدارة، واختاذ القرار يف ذلك عند وختضع مج
انتقال املذوظف إىل وظيفة أعلى يف اجلمعية أو إىل وظيفة أخرى يف اجلمعية أو غري ذلك من 
الذوظائف اليت رمبا حتذوي على تعارض يف املصاحل، ورمبا يتعني على املذوظف إعادة تعبئة منذوذج 

يذوماا من تغيري الذوظيفة. وتقع على  30وبيان اإلفصاح خالل صاحل وأخالقيات العمل تعارض امل
 املدير املباشر للمذوظف مسؤولية التأكد من قيام املذوظف بتعبئة استمارة اإلفصاح بشكل اتم.

ملدير ايعّرض التأخري أو التقصري يف اإلفصاح عن هذه املصاحل واحلصذول على مذوافقة اجلمعية عليها  2 املادة
التنفيذي ومساعديه ومجيع العاملني يف اجلمعية لإلجراءات التأديبية طبقاا لنظام العمل والتنمية 
االجتماعية يف اململكة العربية السعذودية والالئحة األساسية للجمعية اخلريية لرعاية األيتام بربيدة 

 )أبناء(.
 

 الفصل السابع: تقارير ومناذج تعارض املصاحل
 تذودع مجيع مناذج إفصاح أعضاء جملس اإلدارة لدى رئيس جملس اإلدارة أو أمني عام اجلمعية. 1 املادة

 تذودع مجيع مناذج إفصاح العاملني يف اجلمعية لدى املدير التنفيذي. 2 املادة 
اخلريية جلمعية ايقدم مراجع حساابت اجلمعية اخلارجي تقريراا خاصاا ابألعمال والعقذود املربمة لصاحل  3 املادة 

 –، واليت حتذوي على مصلحة مباشرة أو غري مباشرة لعضذو جملس اإلدارة لرعاية األيتام بربيدة )أبناء(
ن ذلك مع تقريره السنذوي ألداء اجلمعية والذي يقدم وُيضمّ   –جملس اإلدارة ذلك حال طلب رئيس 
 للجمعية العمذومية.

ُتصدر اإلدارة أو اللجنة املخذولة ابملراجعة الداخلية تقريراا سنذوايا يعرض على جملس اإلدارة يذوضح  4 املادة 
تفاصيل األعمال أو العقذود اليت حتذوي على مصلحة ملذوظفي اجلمعية وفقاا لنماذج اإلفصاح املذودعة 

 أصحاب االختصاص.لدى 
املني اثئق اليت تربط اجلمعية جبميع األشخاص العال يتجزأ من الذو  حيث أن هذه السياسة تعد جزءاا 5 املادة

 لصاحلها، فإنه ال جيذوز أبي حال خمالفة أحكامها وااللتزامات الذواردة هبا.
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 الفصل الثامن: املالحق
 أواًل: منوذج تعهد وإقرار

 

 

 تعهد وإقرار
بأنين اطلعت  (                          ، وبصفيت )                      (                             أقر وأتعهد أنا )                                

عليه أوافق وأقر وألتزم  ية لرعاية األيتام بربيدة )أبناء(، وبناًءاجلمعية اخلريعلى سياسة تعارض املصاحل اخلاصة ب

باشرة مستفيدًا من موقعي مح شخصية بطريقة مباشرة أو غري امبا فيها، وأتعهد بعدم احلصول على أي مكاسب أو أرب

اردها لومات ختص اجلمعية أو أصوهلا أو موكعضو جملس إدارة أو موظف يف اجلمعية، وبعدم استخدام أي مع

 نفعة أخرى.ألغراضي الشخصية أو أقاربي أو أصدقائي أو استغالهلا ألي م

 

 التوقيع:

 .... هـ.التاريخ: ...... / ...... / ....

 املوافق: ...... / ...... / ........ م.
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 ثانيًا: منوذج إفصاح مصلحة

 إفصاح مصلحة
 هل متلك أي مصلحة مالية يف أي مجعية أو مؤسسة رحبية تتعامل مع اجلمعية؟

   ،         نعم ال 
 تتعامل معها اجلمعية؟هل ميلك أي فرد من أفراد أسرتك أي مصلحة مالية يف أي مجعية أو مؤسسة رحبية 

   ،         نعم ال 
، فإنه جيب عليك اإلفصاح عن التفاصيل اخلاصة بتملك أي عمل جتاري أو وجذود السؤالني السابقنييف حالة اإلجابة بنعم على أي من 

 مصلحة مالية يف أي أعمال جتارية من قبلك أو من قبل أي فرد من أفراد أسرتك.
  اسم النشاط
  نذوع النشاط

  املدينة
  رقم السجل أو رخصة العمل

 ...... / ...... / ........ هـ. اتريخ اإلصدار اهلجري
 ...... / ...... / ........ م. اتريخ اإلصدار امليالدي

  هل حصلت على مذوافقة اجلمعية؟
  هل ترتبط املؤسسة أو الشركة بعالقة عمل مع اجلمعية؟

 ) ........ % ( نسبة املصلحة املالية اإلمجالية 
( أو تشارك يف أعمال أو أنشطة أو لديك عضذوية لدى أي لس إدارة أو جلنة أو أي جهة أخرىمثل منصب عضذو يف جمهل تتقلد منصباا )

 جهة أخرى غري اجلمعية؟
   ،         نعم ال 

رة أو جلنة أو امثل منصب عضذو يف جملس إدلزوج، األبناء والبنات( منصباا )، الزوجات، اهل يتقلد أي فرد من أفراد أسرتك )الذوالدان، الزوجة
 ( أو يشارك يف أعمال أو أنشطة أو لديه عضذوية يف أي جهة أخرى غري اجلمعية؟أي جهة أخرى

   ،         نعم ال 
شاركة يف عن التفاصيل اخلاصة بشغل أي منصب و/ أو امل يف حالة اإلجابة بنعم على أي من السؤالني السابقني، فإنه جيب عليك اإلفصاح

 أي أعمال خارجية )مع شركاء اجلمعية، احلكذومة أو القطاع اخلاص( من قبلك أو من قبل أي فرد من أفراد أسرتك.
  اسم اجلهة
  نذوع اجلهة
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  املدينة
  هل ترتبط اجلهة بعالقة عمل مع اجلمعية؟

  هل حصلت على مذوافقة اجلمعية؟
  صاحب املنصب

  املنصب
  هل تتحصل على مكاسب مالية نظري تذوليك هذا املنصب؟

 
لتها أم مل قب هل ُقدمت لك أو ألي أحد أفراد أسرتك هدية أو أكثر من جهة خارج اجلمعية وهلا صلة حالية أو مستقبلية ابجلمعية سذواءا 

 تقبلها؟
   ،         نعم ال 

 السؤال السابق فإنه جيب عليك اإلفصاح عن تفاصيل اهلدية عند قبذوهلا من قبلك أو من قبل أي من أفراد أسرتك.يف حالة اإلجابة بنعم على 
  اسم مقدم اهلدية

  اجلهة
  اتريخ تقدمي اهلدية اهلجري

  اتريخ تقدمي اهلدية امليالدي
  هل قبلت اهلدية؟

  هل ترتبط اجلهة بعالقة عمل مع اجلمعية؟
  نذوع اهلدية؟

  قيمة اهلدية التقديرية؟
 

 أقر أان املذوقع أدانه أبن مجيع املعلذومات أعاله حمدثة وصحيحة ومتماشية مع سياسة تعارض املصاحل املعتمدة يف اجلمعية.
 االسم:

 املسمى الذوظيفي:
 التاريخ: ...... / ...... / ........ هـ.

 املذوافق: ...... / ...... / ........ م.

 التذوقيع:
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